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 ةمش ا د ل

 ان



 حم. سي

 ماسلا 7 3 هب ك0 ااا و

 0-5 اللا ا ل 0 مصحح 7 0 ب ل ل

 «ٌنورغَم» ٌليدنقلا .ٍرْحَبلا يف ًاقيمَت ًاقيمَع «ٌرورْغَم» ٌليدْنقلا ُشيعَي
 0 هر 2 ب كك هر 2 0 2 506

 قورش نم .تقؤولا ّلك ةارملا يف «ٌرورغّم» ٌرظْنَي .ةعامل ٌةآزم ًامئاد ٌُلمْكَي

 , و ' .نسسلا ك0 2 مح سسلا





 .«رورْغم» بناجي ِرْحَّبلا ةَمْجَن ةقحتل كوم

 .«رْحَبلا ِةَّمِحَن ةهتت ل لمخل ذأ .ال ءالد :َلاقَو اهّيَلِإ َّرظَن

 لا لاو تورد اهيل َرَطَ

 .ةّيِبَهَذلا ةكَمْسلا نم ُلَمْجَأ انأ

 :طويطخلا م كلذ َدَعَي

 (2) لوألا مويلا 4



 ..ال ءال» :لاقٌو «ٌرورغَم» ِهّيلإ َرظَن
 ا م

 .. طويطخالا نم لمخا انا



6 

6 

 ات ِ

3-] 
[- / 
 دلال

تافلا مويلا
 ج

حَبَسَو ََبَسَو حْبَس ٌرورْعم ُليِدقلا ,مويل
. 



 ُلَمْجَأ انأ» :لاقَو ِهتأَرِم يف َرَظَن .ئطاّشلا َبْرُق َلَصَو «قْوَف ىلإ َحَبَس
 .«ئطاّشلا ىلَعَو رْحَبلا قامُعَأ يف ٍليِدْنق
 00 دكت ليؤتت, ليدتق» لوقت اناوخأو ًاحارش>َعمَس ُءاَجَف

 .«ليدنق ليدُنق» :اوخَرَص ئطاشلا ىلع

 ليك انأ ؟نالوالا ع تره اذامل» :لاقو 0 ٌليدْنقلا ٌبْضُع

 .«ىطاشلا ىلَعَو ِرْحَبلا يف ٍليدْنق

 .تْحَت ِتْحَن ِتْحَت ىلإ َلْرَنَو «ُةَتاْرِم َذْحا



 هتاْرِم يف َرَطَ ؟دالؤألا يِنِم بره اذام اوكي روِرْعم» ليدل مويا

 « ريك يسارا ١ امّيٌر» :لاقَو

 نوفايشيو ل سا ا

 َحَبَسَو هل َّقْوَف اهَعَضَو .ةَقَدَّصلا َدَجَو ىَّنح َشَْتَفَو شنق . كفار

 َتْوَص «ٌرورغَم» ٌعِمَس ٌةّيناث ّه ٌرَم .ئطاشلا ىلإ ءقْؤف ىلإ ءقّْؤَف ىلإ

 َحَّبَسَو «ٌرورفَم» ٌّبْضُع «اوبُرُها .. .ليدنق .ليدنق» َنوكحرَكَي دالؤألا

 ثلاثلا مويلا





 .تاهس ينال ا ه3 ا

 هد

 .ءارصح ناشعأ 2 روردم» نسف ؟لعفَ اذام

 .اهَدَحَو ىَتح شَْنَقَو َسّنَفَو شنق



 أَو وص عبس ا برقا برقا ترا ا قرأ م

 .رحَبلا يف ًاقيمَع 5 ع 5 َحَبَسَو «ٌرورْغَم» بضع



 : (1) سماخلا مويلا | 2

 يني صب 3_0



 ىلَعَو ِرْحَبلا يف ٍليِدّق َلَمْجا ُتْسَل انأ» :لاقَو هتآرم يف «ٌرورْغَم» َرظَن

 ١, ىنم نويروَي كالوألا .نطانلا
 00 2 ل ا 6 00-3- 2غ
 .انيزَحَو اديحَو ٌسلَجَو ؛هتارم «رورغَُم» ىَمَر



 0 0 ا ب ةيغال همن 37 ا

 (2) سماخلا مويلا 14



 .ِرْحَبلا يف ٍناَوُيَح ُلَمْجَأ كن انقفنا دق ..؟ُكرْعَتأ»

 6 !رخبلا يف ٍناوُيَح ُلمِجَأ انأ» ندا ْحَرَص

 ُفاَفَش كولو ربك َكَسَأَ َنآلَلَمجألا دا تب كا احا

 0 لل ىف حرت



 ُلَمْجَأ انأ ..ال ءال» :ُليِدّنقلا يف اتمع رورتم ليلا دسم
 .«رختلا تاناويدح .ركتلا

 :اوخَرَص ئطاشلا ىلع ُدالْوألا
 .«ليدنق ليدنق»



 .هسْفن َلْؤَح ب َباشْعَأْلا ٌليِدْنقلا فَ 2-7 06<

 5 ُلَمْحأْلا َتْنَأ» : تاناورحلا - تلاق

 :فافش كنولو روي كسار

 َسْلَجَو 0 نورغم» ىَمَر
 ًانيِزَحَو ًاديحَو



 رحبلا :لوالا روحملا

 ل.يدنقلا :ىناثلا سردلا

 :ةيصخشلا -

 :نامرلا <

 :ناكلل -

 :نوللا -

 :لكشلا -

 :مولعلا -

0 

 را يس

 بورغ - قورش

 ئطاشلا ىلع - رحبلا يف
5 

 جئاملا طخلا

 ءرحبلا سرف :رحبلا تاناويح

 0 ركلا ف لا نحل

 نيا

 رورغلا


